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Útépítési gondok miatt 
14 százalékkal felemelték 

a dorozsmai pótadót 
Ul a szalymazi gyümölcspiacra — Szeged helyeit 

(A Délmagyarország munkatársától.) Kis-
Kundorozsma képviselőtestülete most foglal-
kozott a jövő évi költségvetéssel. A község, 
mint előrelátható volt, a polgárok áldozat-
készségéhez folyamodolt azzal, hogy 

a 96 százalékos pótadót 110 szá- . 
zalékra emelte. 

A községi pótadó állandó emelésének Igen 
érdekes háttere van: utat akar vámmegkerü-
léssel a szegedi piacra és eleget kíván tenni 
a tanyai közigazgatás rendezésére kiadott mi-
niszteri rendeletnek. Ez a két szilije köteles-
ségszerű beruházás vonta maga után a pót-
adónak ujabb százalékkal való emelését. 
Emellett ott vannak még a múltból eredő sú-
lyos terhei, a gróf K l e b e l s b e r g Kuno kul-
tuszminiszter ideiében megépített 12 uj tanvai 
iskola, a régi iskolák renoválása, a csendőr-
laktanvaéniilet megvétele és a villanyvilágí-
tásra fordított összegek, öss'zesen mintegy 
350.000 nengő terhet vállalt tiz év előtt ma-
gára a község homokon gazdálkodó népe. Az 
összeghez kölcsön utján jutott és az akkori 
időknek megfelelően csak rövid leiáratu vál-
tókölrsönökef vett fel. További sulvos felté-
tele volt a kölcsönnek, hogy az. eredeti összeg 
10 százalékát minden évben törleszteni kell. 
Ennek eleget is tett a község, ugy, hogy 

ma már felére apadt a terhes ta r -
tozások összege, 

fle ezzel a felével nem tud már mit Kezdeni, 
mert kataszteri becslést 1909 óta nem kapott, 
akkor pedig alacsony volt a becslés és igy az 
adóalap ma már nem nyújtja a további fej-
lődés lehelőségét, ami elől viszont képtelen 
kitérni. 

Vaunak dolgok, amelyek" nem tűrnek ha-
lasztást. Ilyen volt legutóbb P á l f y József 
szegedi polgármesternek a szatymazi bejelen-
tése, amelv Dorozsina számára életkérdés. 
Szeged polgármestere tudvalevően azt a kije-
lentést tette, hogv Szatymaz lesz a környék 
gvümölcsértékesitő központja. A kijelentés 
után Dorozsma nyomban foglalkozott az ügy-
gyei, mert mint ismeretes, a szegedi piacot 
nem látogathatta a kövezetvám és helypénz 
miatt. 

ürömme l vette tudomásul n k ö z -
ség. hogv Szafvmazon piacot kaD, 

de ehhez ut kell. 

Erre a költségvetés eredeti összeállítása alkal-
mával még senki sem gondolt. 

A tanyai közigazgatás rendezése Is halaszt-
hatatlan kötelessége lett a községnek, amely 

Kistemplomtanyán létesit jegyjzöi kirendelt-
séget és anyakönyvvezetői kerületet. A pro-
gramnak ez a két pontja mintegy 6000 pengő-
vel emeli az elkövetkezendő év költségvetésé-
nek kiadási tételeit. Informátorunk a követ-
kezőkben informálta még munkatársunkat: 

— Nem szívesen nyultunk hozzá az amúgy 
is magas pótadóhoz, de — hogy ne említsek 
mást, 420 kilométer közdűlő utunk van, eze-
ket gondozni kell. Szalymazra pedig haladék-
talanul meg kell építeni az utat, mert piac 
nélkül elpusztulunk. 

Ha nem mehettünk be egyenesen 
Szegedre a vámsorompó miatt, t a -
lán Szalymazon át tudunk oda el- . 

jutni. 

- . V " 

— A belügyminiszterhez kell azonban igv is 
fordulnunk, hogy vegye át a község rövidle-
járatú terheit és könnyítse meg ezzel a ka-
mat és törlesztés feltételeit, mert ma évi 11 
ezer pengő kamatterhet viselünk az iskolák 
építése és renoválása folytán. Ezt a terhet a 
község nem sokáig birja a megváltozott vi-
szonyok között. De emelni kellett a pótadót 
azért is, mert a község kegyúr és jövőre rend-
be kell hozni Templomtanyán a templom te-
tőzetét. 

— A kisgazdarendelet — mondotta infor-
mátorunk — igen érzékenyen érinti a közsé-
get, mert takarékpénztára még a kamatjait 
sem tudta eddig fizetni a község által befek-
tetett 70.000 pengőnek. Ha felszabadulnak a 
védettség alól a kisbirtokok, akkor onnan re-
mélhetünk valamelyes bevételt, de jelen pil-
lanatban nem volt más lehetőség a költség-
vetési egyensúly biztosítására, mint a pótadó 
emelése. 

Szociális igazgatásunk 

is igen jelentékeny összeget igényel, évente 
mintegy 4000 pengőt fordítunk a szegénvek 
gyógyszerellátására és gondolni sem merünk 
arra. amit Szeged, mint éppen a Délmagyaror-
szágból értesülünk, most be akar vezetni, hogy 
a szegények orvosi és gyógyszerellátását a sze-
génységi bizonyítványok szokásán tul is meg-
szorítsuk. 

A szegényház fenntartása évi 5000 
pengőt igénvei és nincs Dorozsmán 
egyetlen rdófizető sem. aki akár 
a gvógvszerellátás. akár pedig a 
szegényház kö'fségvetését kifogá-

solná. 

A kétszázezer pengő költségvetéssel 'dolgozó 

Utazás Párisba 
és Olaszországba! 

Szeptember 19-én és október 10-én 15 napos társ asutazás indul Párisba. Utazás Svájcon Keresz-
tül, visszatérés egyénileg bármikor 2 hónapon belül. Párisban kitűnő szállás, ellátás, autokör-
sétá.k a Világkiálltás megtekintése, kirándulás Malmaisonba és Versaillesbe. 

RÉSZTVÉTELI DIJ: P 3 3 3 - — 
Olaszországi nyaralással egybekötött társasutazá sa párisi Világkiállításra. Hat teljes nap Páris-
ban, auto-körsétával, környékbeli kirándulással és a világkiállítás megtekintésével. Visszajövet 7 

nap üdülés Rapalloban. Résztvételi dij: P 3 1 3 - — 
Társasutazás Rapalloba. 15 nap teljes ellátással p 

Társasutazás végig Olaszországon (Velence, Fir enze, Nápoly, Capri, Róma) 
Résztvételi dij 15 napi teljes ellátással P 2 9 8 . — 

Részletes prospektussal szívesen szolgál a J J g J f g | a g y g f O f S Z á g 

kiadóhivatala. A társasutazásokra egyszerű levelezőlapon is jelentkezhet Szegeden a Délmagyar-

ország kiadóhivatalában. 

>ran5conMnenl 
utazási és idegenforgalmi iroda. Budapest, V. Dorottya ucca 7. szám. 

fiiiönuűriiszep, leltár pikegaiier 
n a g y v á l a s z t é k b a n 

9$ fillér 
Szeged, Klauzál-tér 3 . 

község 13.000 pengőt fordit szociális igazga-
tásra. 

Ha a megye helyben hagyja a felterjesztett 
költségvetési határozatot, akkor Dorozsma, 
minden szegénysége dacára, ujabb lépést tesz 
a gazdasági fejlődés utján és ha közvetve is, 
die megjelenhet a szegedi gyümölcspiacon 
anélkül, hogy vám- és helypénzkockázatnak 
lennének kitéve a termelők, akik bizejnv sok-
szor kénytelenek eladatlanul visszavinni a 
pertékát. 

P A S Z O M Á N Y ! 
Az összes iskolai formaruhákra előírásos kikö-

tések Frankéi Terinél Kelemen u. 12 

„Az állatvédő fiuk 
és lányok kezüket 

nyújtják a világ összes 
gyermekeinek, hogy 

többé ne legyen háború 
a földön" 

Amerikai üzenet Szegedre 
(A Délmagyarország munkatársától.) A 

Szegedi Állatbarátok Köre kedves üzenetet 

kapott az elmúlt napokban Amerika legna-

gyobb állatvédelmi lapja utjdn az Amerikai 

Állatbarátok Szövetségétől. A „The Natio-

nal IJumane Review" cimü lap augusztusi 

száma közli azt a fényképet, amelyet Sze-

geden vettek le az állatbarátoknál uzsonná-

zó gyermekekről. 

Tudni kell, hogy a Corbelldr Camilla cl-

nöknő vezetése alatt működő egyesület ho-

vonta a tagok áldozatkészségéből uzsonnát 

rendez 20—25 iskoldsgyerek számára, akik-

nek ilyenkor megmagyarázzák, hogy mi az 

igazi állatvédelem és hogy miért van arra 

szükség. Az egyik ilyen uzsonnázó, jóked-

vű gyermekcsoportot lefotografálták és a 

képet elküldötték az amerikai szövetségnek. 

A szegediek üdvözlete nagy örömet keltett 

az amerikai állatbarátok szövetségében, 

amit bizonyít az is, hopj; n szeqedi fényké-

nét közzétették hivatalos lapjukban és alá 

hosszu szöveget irtak. Ez a szöveg magyar 

fordításban igy hangzik: 
„Mi magyar kisfiúk és kisleányok üd-

vözletünket küldjük Amerika kis állatvédői-

nek" — ez az ajánlás volt annak a fény-

képnek a hátlapján, amelyet Szegedről kap-

tunk. Állatvédelmi gyermekuzsonnáről szól 

ez a kép és nagyon kedves a magyar gye-

rekektől, hogy megemlékeztek a mi ameri-

kai fiainkról és leányainkról, akik jósáaot 

gyakorolnak az állatokkal szemben. La-

punk válaszul mindnyájunk jókívánságát 

küldi. Amerika állatvédő fiai és leányai ba-

ráti összeköttetést keresnek a világ összes 

gyermekeivel, hogy többé ne legyen háború 

a földön . . ." 

Eddig szól n cikk a mosolyáé fénykép 

alatt. A többmillió tagot számláló amerikai 

állatvédelmi szövetség Mihvaukeban székel 

és iaen tekintélyes egyesület. 

Itt emiitjük meg, hopp Szegedi "Állatbará-

tok Köre által rendszeresített állatvédelmi-

uzsonnáknak igen nagy sikerük van az apró-

ságok körében, legközelebb vasárnap tarta-

nak ilyen összejövetelt az egyesület hc/ufsd-
aében, 


